
 

 

Consiliul  Local  al  oraşului Seini 
 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 40 / 2019 
 

privind aprobarea suportării din bugetul local al oraşului Seini a sumei de 3.560 lei reprezentând 

cheltuieli de judecată pentru SC. HWP - ROM 

 

 Consiliul local al oraşului Seini întrunit în sedința extraordinară la data de 13.07.2019 

 

 Având în vedere :  

- Sentința civilă nr.1559/2019 a Tribunalului Maramureş în dosar nr.927/100/2017, având ca 

obiect contestație act administrativ fiscal prin care obligă pârâta Oraşul Seini să achite 

reclamantei SC. HWP - ROM suma de 3.560 lei reprezentând cheltuieli de judecată. 

- Raportul compartimentului juridic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului oraşului 

Seini . 

- Proiectul de hotărâre ;  

- Avizul comisiei buget-finanțe  din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului oraşului ; 

         În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

          În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind Finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare , Legii 227/2015, Codul fiscal cu modificările şi completările 

ulterioare, H.G.1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

  În baza art. 129, al.2, lit.b, al.4,lit.a şi art.196, al.1, lit.a din OUG.57/2019 privind Codul 

administrativ. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 - Se aprobă suportarea din bugetul local al oraşului Seini a sumei de 3.560 lei 

reprezentând cheltuieli de judecată pentru SC. HWP – ROM din Seini. 

        Art. 2  – Prezenta se comunică: 

- Instituției prefectului Județului Maramureş; 
- SC. HWP – ROM Seini; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Compartimentului juridic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Se publică pe Site. 

           

     Seini la 13.07.2019     

                                                                                                                                                                                                 

                 Preşedinte de şedință                                                             Contrasemnează, 

                      Bodea Octavian                                                                        Secretar, 

                                                                                                                       Bud Ioan 
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